
BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE 2015

Programma Beleidsveld Bedrag (€) Voordeel/N

adeel

I/S Omschrijving Datum 

besluit; 

C=college 

R=Raad

A. SALDO BEGROTING 2015 Prim. 248.283 Voordeel R 04-11-2014

B. 2de bestuursrapportage 2014 -96.424 Nadeel S R 16-12-2014

C. SALDO BEGROTING 2015 NA WIJZIGING 151.859 Voordeel

 1ste BESTUURSRAPPORTAGE 2015

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

1. Dienstverlening 1.3 Veiligheid algemeen 76.441 Voordeel I Het aandeel van Eijsden-Margraten in het resultaat van de Regionale Brandweer Zuid-

Limburg over het jaar 2014.

C 03-02-2015 

R 26-05-2015

2. Burgerschap 2.3 Werk en inkomen -81.782 Nadeel I Betreft afrekening 2014 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake 

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. 

2. Burgerschap 2.3 Werk en inkomen -43.858 Nadeel S Betreft last i.v.m. verhoging door te betalen structureel rijksbudget ten behoeve van 

intensivering armoede- en schuldenbestrijding. 

2. Burgerschap 2.3 Werk en inkomen 58.108 Voordeel I De bijdragen aan de GR's sociale werkvoorziening (MTB, WOZL, Vixia) worden lager dan 

begroot. Deze lagere bijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door € 79.061 hogere last, 

doorbetaling rijksbijdrage aan MTB i.v.m. nieuwe financieringssystematiek, € 114.950 

lagere last i.v.m. lager geraamd exploitatietekort 2015 MTB, € 22.695 lagere last i.v.m. 

vervallen door te betalen rijksbijdrage aan Vixia.

2. Burgerschap 2.3 Werk en inkomen -5.707 Nadeel I De afrekening 2012 behelst een terug te betalen rijksbijdrage i.v.m. onderrealisatie 

WSW in 2012.

5. Gemeenschap 5.3 Vitale kernen 15.181 Voordeel I Het rentevoordeel, leningen Woonpunt, wordt gerealiseerd doordat op begrotingsbasis 

de rente wordt berekend op 1/1 en in werkelijkheid rekening wordt gehouden met 

aflossingen (transitorische rente).

6. Bedrijfsvoering 6.2 Duurzaamheid 5.438 Voordeel I Het aandeel van Eijsden-Margraten in het resultaat van de Regionale UitvoeringsDienst 

(RUD) over het jaar 2014. 

C 03-02-2015

6. Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -93.383 Nadeel I/S De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering WMO nieuwe taken (onderdeel sociaal domein).

6. Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -85.041 Nadeel I/S De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering  jeugd (onderdeel sociaal domein).

6. Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -62.278 Nadeel I/S De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering  participatie (onderdeel sociaal domein).

6. Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -350.503 Nadeel I/S Algemene uitkering   exclusief sociaal domein.

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN -567.384 Nadeel

E. BESLUITEN

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-765 Nadeel I Meer kosten drukwerk voor de  gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en 

Waterschap.

C 03-02-2015

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-12.500 Nadeel S Betreft structurele verhoging representatiekosten (ongedaan maken bezuiniging 

begroting 2015, budget is in praktijk niet toereikend gebleken).

C 05-06-2015



1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-3.500 Nadeel I/S Betreft verhoging budget Memorial Day  i.v.m. extra kosten 70ste editie en verhoogd 

veiligheidsniveau. Van de gevraagde € 3.500,- is € 2.000,- incidenteel en € 1.500,- 

structureel. Budget 2015 bedraagt € 9.000,-; budget 2016 en structureel bedraagt € 

11.000,-. 

C 05-06-2015

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-5.000 Nadeel I Het aangaan van een jumelage staat op de politieke agenda van de gemeente Eijsden-

Margraten en een startnotitie daaromtrent zal binnenkort worden voorgelegd. Het 

coalitie-akkoord 2014-2018, de Strategische visie 2022 "Vernieuwen door Verbinden” 

en de Programma Begroting 2015-2018 geven allen aan dat de gemeente Eijsden-

Margraten een grensgemeente bij uitstek is met een unieke ligging in de regio. 

Internationale samenwerking, primair met België en Luxemburg, wordt als belangrijk en 

zelfs noodzakelijk beschouwd. Het aangaan van een jumelage in de Euregio wordt 

daarbij als een mogelijke vorm van die samenwerking genoemd. Verder is actueel het 

onlangs gesloten coalitie-akkoord van de provincie Limburg waarin de coalitie aangeeft 

een forse impuls te willen geven aan Euregionaal beleid op de terreinen van de 

arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme & recreatie, cultuur, zorg, veiligheid, natuur en 

bereikbaarheid. Grensoverschrijdend denken èn handelen in het belang van het leef- en 

vestigingsklimaat staan ook bij de provincie voorop. Om het jumelagetraject in 2015 

nog te starten en verder te ontwikkelen wordt hiervoor een budget gevraagd. 

C 05-06-2015

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-100 Nadeel S Betreft de kapitaallast 2015 van de aankoop van een relatiebeheersysteem voor de 

professionalisering van het beheer van gemeentelijke relaties ad. € 5.000. Deze 

investering leidt tot kapitaallasten ad € 100 in 2015, € 1.200 in 2016, € 1.160 in 2017, 

etcetera. 

C 05-06-2015

2 Burgerschap 2.1 Zorg en welzijn -48.861 Nadeel I Budget uniforme taken en maatwerk jeugdgezondheidszorg verhogen zodat het budget 

overeenstemt met de begroting Envida JGZ 2015, een en ander als gevolg van stijging 

aantal geboortes en tariefsverhoging.

C 26-05-2015

2 Burgerschap 2.1 Zorg en welzijn 3.054 Voordeel I  1ste Begrotingswijzining Pentasz 2015. R 16-12-2014

2 Burgerschap 2.2 Onderwijs 3.250 Voordeel I Verhuur lokaal Basischool Mheer aan In Harmony. C 03-02-2015

3 Landschap / 5 Gemeenschap 3.1 Landschap en natuur / 

5.3 Vitale kernen

2.221 Voordeel S Kostenneutrale grondruil Umon-terrein met een boekwaarde van € 55.000. Bijgevoegd 

bij deze bestuursrapportage is een raadsinformatiebrief gevoegd, waarin uw raad nader 

geïnformeerd wordt. Deze raadsinformatiebrief is in week 28 aan de raad verstuurd. 

C 05-06-2015

-2.221 Nadeel

3 Landschap  3.2 Recreatie en  toerisme -6.664 Nadeel I Dit budget is bestemd voor de organisatie van de kermissen in de gemeente Eijsden-

Margraten en voor het huren van attracties voor de kermissen in negen kleine kernen.  

C 05-06-2015



3 Landschap  3.2 Recreatie en  toerisme -21.500 Nadeel I Momenteel treffen we voorbereidingen om samen met de gemeenten Maastricht, 

Gulpen-Wittem, Vaals en mogelijk Aken een fietsroute te realiseren over het 

voormalige trambaantracé Maastricht-Aken. De deelnemers hebben de intentie 

uitgesproken om dit fietspad te realiseren.  

De voorbereidingen bestaan o.a. uit het kiezen van het juiste tracé, het opstellen van 

een bestek en het uitvoeren van diverse onderzoeken. De kosten voor de 

werkzaamheden worden geraamd op € 75.250 en worden volgens een verdeelsleutel 

verdeeld over de deelnemers. Het aandeel van Eijsden-Margraten is € 21.500.

  

De voorbereidingskosten maken deel uit van de totale projectkosten.  

Het project maakt deel uit van het raadsprogramma 2015 Eijsden-Margraten. 

C 05-06-2015

21.500 Voordeel I Dekking algemene reserve conform raadsprogramma 2015-2018.

5 Gemeenschap 5.1 Openbare ruimte -900 Nadeel S Kapitaallast 2015 van de voorgestelde investering realisatie openbaar Wifi netwerk € 

45.000. Het wifi netwerk is o.a. bedoeld voor toeristische - en veiligheidsdoeleinden

C 05-06-2015

5 Gemeenschap 5.2 Cultureel erfgoed -92.745 Nadeel S Het college was voornemens om de algemene begraafplaatsen van de voormalige 

gemeente Eijsden geheel over te dragen aan de kerkbesturen waarbij de gehele 

exploitatie in handen zou komen van de kerkbesturen, zoals dit ook het geval is bij de 

begraafplaatsen van de voormalige gemeente Margraten. Dit zou resulteren in een 

bezuiniging van € 210.000 die in de meerjarenbegroting werd meegenomen. De 

kerkbesturen beschikten echter niet over vrijwilligers om deze exploitatie te kunnen 

uitvoeren. Wat voor de kerkbesturen aanleiding was om de exploitatie niet over te 

nemen. We hebben twee lokale ondernemers bereid gevonden om het beheer van de 

begraafplaatsen over te nemen. Dit resulteert in een structurele bezuiniging van € 

120.000. Het voeren van de administratie over de begraafplaatsen blijft dus in handen 

van de gemeente. 

C 27-01-2015

5 Gemeenschap 5.2 Cultureel erfgoed -10.000 Nadeel I Het College heeft - onder voorbehoud van instemming door de Raad - in principe 

ingestemd met het vrijmaken van een eenmalige bijdrage van € 10.000,- om invulling te 

geven aan het huisvestings- en inrichtingsplan van het nieuwe Afrikamuseum, gevestigd 

in het Ursulinenconvent te Eijsden. Naderhand zullen nog onderhandelingen 

plaatsvinden over een structurele vorm van subsidiëring.

C 31-03-2015

5 Gemeenschap 5.3 Vitale kernen 107.000 Voordeel I

5 Gemeenschap 5.3 Vitale kernen -107.000 Nadeel I

5 Gemeenschap 5.4 Leefbaarheid / 

vereningingen / vrijwilligers

-15.760 Nadeel I Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door een extern bureau inzake de inzet van 

een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach. Hiervoor geldt dat via de algemene 

uitkering extra gelden, eveneens ad € 15.760,-, verkregen worden. Dit geld is niet 

geoormerkt.

C 31-03-2015

In de Programmabegroting 2015-2018 was voorzien in afstorting van het projectsaldo 

Bogmanplein in de Algemene Reserve; Voorgesteld wordt deze storting niet uit te 

voeren en betreffend saldo ad € 107.000,- in te zetten ter verhoging van het 

investeringskrediet Revitaliseren parkeerplaats Bogmanplein Noorbeek" van € 50.000,- 

naar € 157.000,-

C 20-01-2015



6 Bedrijfsvoering 6.2 Duurzaamheid -7.500 Nadeel I Bijramen juridische kosten Stegcentrale / Navagne:                                                            De 

administratieve beroepsprocedure van de gemeente bij de Belgische Raad van State 

tegen de bouw en exploitatie van een energiecentrale te Navagne  heeft op 24 april 

2015 mede geleid tot een vernietiging van het besluit van het Waalse Gewest. De 

gemeente werd bij de procedure bijgestaan door Sq Law te Brussel, voor welke 

ondersteuning geen financiele middelen meer opgenomen waren in de begroting.  

Naast de reeds in rekening gebrachte kosten ad € 6.000,- wordt nog een eindafrekening 

verwacht ad € 1.500,-.

C 31-03-2015

6 Bedrijfsvoering 6.2 Duurzaamheid -100.000 Nadeel I Ten aanzien van het budget duurzaamheid is bij opstelling van de Programmabegroting 

2015-2018 uitgegaan van een inkomst van € 100.000,-; dit onder de aanname van een 

revolverend karakter van betreffende middelen (vergelijkbaar met systematiek 

Startersleningen). Dit revolverend karakter wordt, gezien het beoogde 

uitvoeringsprogramma, niet haalbaar geacht. 

C 14-04-2015

6.2 Duurzaamheid 100.000 Voordeel I Als alternatieve dekking wordt voorgesteld voor het jaar 2015 de Voorziening 

Afvalstoffenheffing in te zetten. Dit ter grootte van het verschil tussen de geraamde 

stand van deze voorziening per 1 januari 2015 in de Programmabegroting 2015-2018, 

en de feitelijke stand in de Jaarstukken 2014.

C 14-04-2015

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -92.158 Nadeel I In de begroting 2015 is een stelpost "Voordeel aankoop Brede school Poelveld"  

opgenomen ad € 92.158,-. Deze locatie wordt momenteel, met uitzondering van het 

kinderopvang-deel, door de gemeente gehuurd van woningstichting Servatius. Servatius 

heeft het gehele gebouw aan de gemeente te koop aangeboden. Het naar verwachting 

voor de gemeente optredende voordeel in kapitaal- en exploitatielasten ten opzichte 

van de huidige huursituatie, is bij opstelling van de begroting 2015-2018 als stelpost in 

de begroting opgenomen.                                                                                                                                          

I.v.m. vertraging in de  onderhandelingen - o.a. als gevolg van samenhang met 

advisering inzake de gemeentelijke treasury - wordt dit voordeel in 2015 niet behaald. 

C 26-05-2015

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -5.000 Nadeel I/S Bijdrage van € 5.000 aan de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555) voor 

de hulpactie "Nederland helpt Nepal". 

C 12-05-2015

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -30.000 Nadeel I Betreft additioneel benodigd budget controle- en advieskosten t.b.v. wettelijk 

verplichte controle IV3 € 14.000 , begeleiding implementatie Vennootschapsbelasting € 

6.000 en adviesopdracht treasury € 10.000. 

C 05-06-2015

E. TOTAAL BESLUITEN -325.149 Nadeel

F. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2015 (D+E) -892.533 Nadeel

G. NIEUW SALDO BEGROTING 2015  (C+F) -740.674 Nadeel



2015 2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo prim. 248283 -338060 -36285 39231 39231

2de bestuursrapportage 2014 -96424 -136980 -26154 85736 85736

1ste bw Pentasz 2015 3054

Begrotingsaldo 2015-2019 154913 -475040 -62439 124967 124967


